2 decembrie 2019
Conferința de deschidere a proiectului
„O șansă pentru bunicii noștri”
Conferința de deschidere a proiectului „O șansă pentru bunicii noștri”, desfășurată luni,
2 decembrie 2019, între orele 11.00 – 15.00, la Sala Cetate Prejmer, a marcat lansarea proiectului către publicul larg și, în special, către grupul – țintă, persoanele vârstnice din comuna
Prejmer.
Agenda Conferinței a inclus prezentări detaliate ale obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului, prezentarea echipei și a partenerilor care vor asigura managementul și coordonarea activităților pe durata celor 3 ani. Printre invitații evenimentului s-au aflat
corul și grupul de dansatori de la Centrul Social de Zi pentru Persoane Vârstnice din Noua
Brașov. Prezența acestora a însemnat un exemplu de bună practică și o demonstrație vie că
programele pentru vârstnici sunt apreciate în comunități.
Odată cu lansarea proiectului a început înscrierea celor care sunt interesați să beneficieze de serviciile sociale și socio-medicale adresate persoanelor vârstnice din Prejmer. Calendarul estimativ al debutului furnizării serviciilor sociale și socio-medicale în comunitate:
 Iunie 2020 – Ingrijiri la domiciliu și Ambulanța socială furnizate de către Societatea
Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Brașov
 August 2020 – Centrul Social de Zi pentru Persoane Vârstnice CASA BUNICILOR
Prejmer.
Vor putea beneficia de aceste servicii 160 de persoane vârstnice, peste 65 ani, cu domiciliul în comuna Prejmer aflate în situație de risc si/sau excluziune socială. Cererile se depun la Biroul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Prejmer, str. Mare nr. 565.
Proiectul „O șansă pentru bunicii noștri” cod MySmis 127159, este implementat de
COMUNA PREJMER în parteneriat cu Societatea Națională de CRUCE ROȘIE din România
– Filiala Brașov în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Apel
POCU/436/4/4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio – profesionale/ de formare profesională adecvate
nevoilor specifice în vederea integrării socio – profesionale, Axa Prioritară: Incluziunea socială
și combaterea sărăciei, Componenta 1: Bunicii comunității, Servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice – Regiuni mai puțin dezvoltate,.
Proiectul se va derula pe durata a 36 de luni în perioada august 2019 – iulie 2022.
Valoarea totală a proiectului este de 2.818.642,20 lei din care 2.760.963,89 lei finanțare nerambursabilă și 57.678,31 lei contribuție proprie.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

